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JARDINERIA

VIVERS I SERVEIS DE
JARDINERIA EN CENTRES
ESPECIALS DE TREBALL
UNA OPORTUNITAT
PER A L’ECONOMIA SOCIAL

A

Catalunya hi ha
més de 200 centres especials de
treball (CET),
segons el cens del departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Els CET
són empreses que asseguren una feina remunerada
a les persones amb discapacitat i en garanteixen la
integració laboral. L’objectiu que tenen aquests
centres és productiu, com
el de qualsevol altra empresa, però la seva funció
és social.
La finalitat d’aquestes
empreses és la integració
social d’aquestes persones
treballadores (amb discapacitat intel·lectual, física,
sensorial o malaltia mental), que, tanmateix, requereixen suport en el seu lloc
de treball. Per això la plantilla ha de comptar amb un

mínim del 70% de persones treballadores amb un
grau de discapacitat igual o
superior a un 33%.
Estesos al territori

La jardineria, els centres de
venda de vivers o el manteniment de parcs i jardins
urbans és un dels serveis
habituals de molts centres
especials de treball que
l’han incorporat com un
departament o s’hi han especialitzat. Un 35% dels
centres tenen entre les seves ocupacions activitats
vinculades a la jardineria o
els gardens i expliquen una
realitat molt estesa al territori: Associació Aurora
(Tarragona); Centre de
Jardineria Tramuntana
(Palafrugell); Barna Verd
(Barcelona); Fundació Tallers de la Cerdanya (Puigcerdà); CET La Torxa (Llei-

da); L’Heura (Terrassa);
Coiet (Banyoles); El Molí
d’en Puigvert (Palafolls);
Fundació Maresme (Mataró); Viver de Bell-Lloc
(Cardedeu); Àuria Grup
(Igualada); Fundació Mas
Xirgu (Girona); Jardiners
Sant Adrià (Sant Adrià del
Besòs), i La Fageda (Santa
Pau), entre molts altres.
Plançons
i integració social

Viver de jardineria i floristeria d’Ampans, situat al Bages. AMPANS

El Garden Ampans, al Bages, és un d’aquests centres
característics, a més de ser
un dels punts de jardineria
més importants de la comarca. Està format per un
equip multidisciplinari i
qualificat format per enginyers agrònoms, tècnics
en jardineria, dissenyadors, interioristes, floristes i operaris. La jardineria
va ser una de les primeres

activitats d’inserció laboral que va impulsar Ampans, una fundació que
compta amb més de 50
anys d’experiència. Fundat l’any 1995, és un centre
avançat on trobar-hi productes, assessorament i
serveis de qualitat en horticultura i jardineria. El
garden i el servei de jardineria d’Ampans ocupen
una plantilla de 32 perso-

nes, 14 de les quals amb
discapacitat, gairebé la
meitat de la plantilla.
Però el garden també és
una oportunitat de formació i creixement per a persones amb discapacitat intel·lectual ateses en el servei ocupacional de l’entitat,
amb un rol molt actiu dins
del projecte. Participen en
la dinamització de tallers i
activitats obertes al públic,

s’ocupen de l’hospital de
recuperació de plantes,
participen en l’elaboració
de productes propis, interactuen amb els clients i
formen part de l’equip. El
garden també és un espai
de formació i inserció de
persones amb necessitat de
suport que poden trobar
una sortida laboral en l’àmbit de la jardineria i altres
centres de venda.

